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Hova az előfizetések, hirdetési éa nyilttér 

■ifjak küldendők t 
Landaeman B. kőajvatyomdéjak

Stréberség.
Korunk legveszedelmesebb betegsége 

az, a mit ezen idegen szóval jelölünk s a 
mit édes hazai nyelvünkön talán leghelye
sebben e szóval adhatunk vissza: kapasz
kodás, nagyratörés, minden áron, uton- 
ntódon érvényesülni akarás. Mint minden 
bajnak, betegségnek van valamely oka, 
tünete, ugv a mai beteg társadalomnak is 
meg van a maga philloxerája: a stréberség, 
mely általánossá vált és immár alig van 
terület, kaszt, társadalmi osztály, a hol nem 
grasszálna. Fájdalom, ez idő szerint leg
jobban grasszál a papi-osztálynál; mert a 
századvégi levegő behatolt, illetve átjárta 
az emberiség egész szervezetét, inficiálta a 
társadalom minden osztályát s az egészség
telen miazmák, melyek a társadalom tala
jából párolognak ki, behatolnak mindenüvé, 
nem kiméivé semmit és senkit. És a stré
berség ma már ezer alakban nyilvánul; 
symboluma a túlzás, önszeretet, önbecs; 
édes testvérei pedig: az alakoskodás, nagy- 
zolás intrika és cselszövés. Jelsió: menni, 
egyre menni, nem nézve sem előre, sem 
hátra, csak érvényesülni és csak mindig 
előre törtetni, a haszon, cint és rang után.

Ismeretesek arról, hogy a tömegben 
mindig elől tolongnak, művészies pózolok, 
a kik az ő apró komédiáikkal, nagyképűs
ködésükkel, feszes, kevély derekukkal, ha 
kell — hajlékonyságukkal, igazán a leg
nevetségesebb emberi bőrbe öltözött »figu-

T A R C A
Nádas György bolondságai.
Csattogott a nagy parasztostor. A fiatal 

Nádas György az apja béreslegényeit verte s 
közben éktelenül káromkodott.

Az öreg Nádas Tamás gyönyörködve nézte 
a fiát az ámbitusról. Kedve tellett a virtuzko- 
dásában.

Nyurga, hosszú szál gyerek volt az ifjabbik 
Nádas. Inkább erős csontu, mint izmos fiú s 
jóformán a bajusza sem ütközött még, különben 
a cudarságig léha gyerek.

Ezzel is tökéletesen az apjára ütött. Vala
mikor néhány esztendőkkel ennek előtte Nádas 
Tamás is tömérdek bolondságokat követett el. 
Asszonvszöktetéseiről egész Erdélvország beszélt. 
A marosmenti földesgazdák patyolatarcu, bogár
szemű menyecskéi de sokszor tűntek el hét
számra a zöldzsalus házakból, sövénykeritéses 
portákról. Mert a parasztmenyecskéket kedvelte 
kiváltkép. Finyás úri dámák majd megvesze
kedtek a délcég, szálas, keménynézésü férfiért, 
de ő rájuk se hederitett. Gyönge husu fehér
népnek tartotta őket, akik, mint valami finom 
metszetű, törékeny üveg, a pohárszékbe valók.

A férfiak nem is szerették a veszedelmes 
duhaj embert. Holott Nádas Tamásnak alapjá
ban melegr . érző szive volt. Ha végigsétált a 
falvakban, ahol piros arcú, huncut parasztgye
rekek hancuroztak az ut porában, marékszámra 
osztotta a húszasokat. 

ráka. Azt hiszik, hogy vak a világ, vagy’ 
együgyű és telül a látszatnak, készpénznek 
véve mindezen pózoló dekorációkat, szá
nalmas erőlködéseket. És mennyire tapin
tatosak! a mely tapintat szinte kivetkőztetve 
eredeti rendeltetése mezéből immár kerüli 
az őszinteséget is s inkább valódi művé
szettel kultiválja a nagyzolást, cselszövést 
és intrikát csakhogy elérje az óhajtott célt, 
a mikor a kényelem, cint, rang, állás puha 
párnáin végre fitymálja a munka emberét, 
a ki izzad, fárad, töri magát a megélhetés
ért, a becsületesen és jól kiérdemelt elis
merésért. Oh és ha nem sikerül neki elérnie 
ezen óhajtott célt, akkor pózoló nagy
képűsködéssel sóhajtja: Nyomorult, hálátlan 
világ! nem tudod méltányolni tehetségemet.

Mert rettenetes büszke a stréber min
denre, tehetségére ép úgy, mint főleg ne
vére, ha esetleg a véletlen egy hírneves, 
tisztelt nevet juttatott neki atyafisága révén. 
Es ha a stréber lelkivilágába befelé is te
kintünk — itt is csak a legszomorubb 
képet látjuk. Munka, barátság, szerelem, 
hazafiság, kitartás, önfeláldozás, szolgálat
készség . . . szóval minden emberi nemes 
és ideális fogalom, eszmény csak egy fo
galomban olvad össze nála s ez a minden
ható pénz, haszen, kényelem, boldogító 
cím és rang. A stréber ethikája a legszo
morubb jelenségeket mutatja. A valóság 
helyett itt is csak a kendőzés ezernemü 
módja üli orgiáit. Az elvek, az igaz, jó, 
szép és nemes kultusza helyett .... csak

— Ki tudja, — mosolygott fel magában 
— melyiknek tartozom közülök még többel is.

— Ti lurkók, — mondotta aztán hagya- 
kozva — köszöntsétek nevemben az édes 
anyátokat I

Különben férfikora delén megkomolyo
dott. Ekkor történt, hogy valami összeszólal- 
kozás miatt agyonlőtte az ispánját, amiért is 
szinte megismerkedett a földi bíróságokkal. 
Valahogyan azonban elcsinálták a dolgot és 
Nádas Tamás megházasodott. Feleségnek már 
jó volt a finyás úri dáma is. A fia születésén 
Nádas Tamás a gyulafehérvári püspököt hozta 
le keresztelő papnak és egyik parasztgazdát 
hitta meg komának.

Attól kezdve a fiát nevelte. Hat éves ko
rában Nádas György már a sószállitó tutajokat 
oldozgatta el a Maroson és bocsátotta el Isten 
hírével a világnak. Nyolc esztendős fejjel irtó 
hadjáratot viselt a nádasházi kutyák ellen és 
oldalba lőtte a községi biró szakácsnéját. Tíz 
éves volt, amikor a református templom tor
nyából leereszkedett a harangkötélen a piac
térre és emeletnyi magasságból leugrott egy 
gyolcsos tót sátra tetejére. Ez a jámbor tréfa 
megölte az anyját, a ki igen istenes asszony 
volt. Innen tovább még szabadabb életet élt az 
ifjabbik Nádas. A nagyenyedi kaszinóba ő 
cipelte az apja után a nagy tajtékpipát, mely
nek ezüst kupakja iromba nagy turbános török 
fejet ábrázolt s a kaszinói külön szobában 
versenyt ivott öregével és az urakkal.

Nádas Tamás, mikor Gyurka tizenkettedik 

az önzés, a saját érdeke hajszája a divat, a 
motívum.

Életük üres, kedélyük sivár, mert nincs 
eléggé magasra helyezve végső életcéljuk, 
habozás jellemzi elhatározásukat, ingadozó 
gyengeség, alacsony motívumok cselekede
teiket. Nincs tiszta agyuk, lelkes szivük, 
acélos izmuk. Csak inkább szóbajnokok, 
alakoskodásukkal valósággal a nevetségesség 
karikatúrái, minden tettük és szavuk kell, 
hogy szánalmas mosolyra késztesse az ezen 
miazmáktój mentes halandót. Megújulva 
látjuk a strébereknél Tantalus örök kínját, 
Sisiphus hiú erőlködését a gazdagság, rang, 
cim, hatalom megkaparitásában. Ez ambí
ciójuk s mitől sem irtóznak annyira, mint 
az úgynevezett shorror vacuia — az űrtől 
való rettegéstől, a kongó ürességtől, a mely 
elviselhetlen gyötrelem gyanánt nehezedik 
önkedvelt lényükre. Szivük meg van mér
gezve, eszükre homály borult, lelkűkből el
szállt a harmónia 1

S innen van, hogy a strébereknél egy 
fontos dolog, egy lényeges tulajdonság 
hiányzik, a melynek pedig főmotivumnak, 
gránit szilárdságnak kellene lenni náluk is, 
ép úgy, mint minden más halandónál s ez : 
a caracter, a mely az érzés és cselekvés egy
ségében kell hogy nyilvánuljon. S ha van is 
ebből valami csekély, az is többnyire salak, 
a mely talán csak a színlelésben van meg 
és a hatalom, cim, rang csodálásában, meg 
az irigységben, a mely tőrrel, méreggel, 
csúfolódással a legtöbbször alattomos, de 

életévébe lépett, uj asszonyt hozott a házhoz 
Az uj asszony valami örmény boltos halavány 
arcú, ványadt leánya volt, lenge, mint a nád
szál, törékeny mint a liliom. Ebbe Nádas Ta
más belebolondult és Gyurkával már a kutya 
se törődött.

Beadták a nagyszebeni katonaiskolába. 
Félév múlva megszökött onnan. Az apjának azt 
irta, hogy a német szó miatt, amelyeket, mint 
a bűnt úgy utál. A I.udovikába küldték akkor. 
Ott meg egy csónak-parthie alkalmával meg
fürdette az ezredesének leányát a I.udovika 
kertjének tavában és menekülnie kellett. Le
került Fehértemplomba. A nemzetiségi kérdés 
foglalkoztatta Nádas Györgyöt ez időtájt leg
inkább és sorra beverte a rác preparandisták 
fejét, l'tolsó állomása Bécs-Ujhely volt. Itt már 
a dualisztikus kormányforma ellen izgatott és 
sietve kellett hazahozni Nádasházára.

Nádas Tamást mindezek a dolgok ször
nyen büszkévé tették a fiára.

— Az én vérem — mondogatta titokban 
az ismerőseinek. — Magam is igv csináltam 
egykor!

Most már a szülői portán gazdálkodott 
Nádas György. Voltaképen az apja béreslegé
nyeit verte holtra és lócsiszárkodott.

Nagy kedve tellett a lovakban. A dévai 
vásáron nyolc-tiz lovat vásárolt meg az apja 
kontójára, amelyeket aztán beállított a nádas
házi istállóba.

Ezeket a lovakat nvaggatta ezután egy 
félesztendeig. A mostoha anyját megtanitotta 

Lapunk mai száma 6 oldalra terjed.



öntudatos gonoszsággal áll eléje, támad 
orozva, lopva a más által legbecsületesebben 
kivívott és elért, avagy kivívandó sikernek 
és érdemnek is. A szentirás szerint Krisztus 
az Üdvözítő, hipocritáknak, képmutatóknak 
nevezi az emberiség e parazitáit, a kik az 
emberi becsületes, munkás társadalom me
zejét ellepve, szorgalmának gyümölcseit 
philloxeraként pusztítják; sárral, korommal 
dolgoznak s önmagukat fénybe öltöztetve, 
másokat befeketíteni, tehetetlenné tenni 
igyekeznek. Valódi virtuózok a gonoszság
ban a társadalom grasszáló betyár .... 
pardon ! zsiványai. Igazsága van egy bölcs
nek, a ki azt Írja: „Össiejátszanak a gonosz
ság és st/ éberség: ez nyilvánosságot követel, 
amaz fejteket keres*. (Lib. de utilit. cond. 
hűm.)

Szives olvasó, ha ugv néha-néha visz- 
szagondolsz életed tapasztalataira, nem jut-e 
eszedbe, hogy te is ismersz és találkoztál 
ily pózoló-nagyzoló stréber figurával? Ke
rüld őt és sajnáld, mint az alakoskodás, 
nagyképűsködés nevetséges karikatúráját s 
vesd meg szivedből: a hipocritát.

F*ikw. Demeter János.

A szövetkezetek.
Az ország számos vidékén a kiskereskedők 

és kisiparosok keserves feljajdulása készteti e cikk 
Íróját arra, hogy kritikát gyakoroljon a kereske
delem ez uj neme felett, mely nagyon is alkalmas 
arra, hogy ezer és ezer cxistenciát tönkre tegyen 
s alapjában megrontsa az ország zsenge iparát és 
kereskedelmét.

Nyakra fűre alapítják a falvakban az úgy
nevezett fogyasztási szövetkezeteket, melyek alap 
lukban véve nem egyebek üzérkedésre alapított 
boltoknál s alapításuknál éppenséggal nincsenek te
kintettel arra, hogy a már meglevő boltoknak ár
tani fognak velők. De nemcsak a boltoknak, ha
nem a miihelyeknek is. A legtöbb szövetkezeti 
boltban ugyanis nemcsak fűszert és egyébb sza 
tócs cikkeket árulnak, hanem bort és páiiukát is, 
amivel a korcsmárosoknak ártanak. De árulnak 
ezenfelül mindenféle iparcikket, cipőt, csizmát, 
ruhaneműt, szerszámot, gazdasági eszközt, melye
ket gyárosoktól szereznek be. így’ teszi tönkre a

remekül lovagolni. Az örmény boltos egykori 
vézna leányából melegvérű, telibusu magyar 
asszony lett már ekkor. A mostoha fiával pe
dig nagy barátságot kezdett és az öreg Nádas 
nagy lelki gyönyörűségére egy Tamás-napján 
össze is tegeződött vele.

A szentimrei vásáron már a mostoha 
anyjával együtt alkudozott a lovakra Nádas 
György. A cigánypecsenyét is együtt ették meg 
az egyik sátorban és az öreg Nádasnak hímzett 
házi papucsot vettek vásárfiába.

Nádas Tamásban már erre felforrt az 
indulat.

— A szemét! Hát öreg embert csináltok 
már belőlem ?

Az ifjabbik Nádas szánalmasan mosolygott.
— Hm! No, várjatok csak; — gondolta 

Nádas Tamás teljes epével — majd lesz itt 
rend.

Es lett is aztán világfelforgató rendet
lenség. Az öreg Nádas be akarta bizonyítani, 
hogy legény ő még a talpán. Élőről kezdte hát 
a régi virtusait. A fiával és a feleségével együtt 
dáridózott és gyönyörűen el tudtak mulatni 
hármasban.

Nádas Györgynek ekkor valami megve
szekedett gondolata támadt.

— Tudjátok mit! — mondotta az apjának 
és a mostohájának — tán kötnénk barátságot 
a felsőszilvási páterekkel! Azok mulatós em
berek és jó boruk van a pincében.

Nádas Tamásnak tetszik az ötlet. Sűrűn 
kezdtek átlátogatni a felső-szilvási zárdába, 
ahol fiatal franciszkánusok élték a világukul. 
Az öreg Nádas felcsapott konfráternek. Így mát 

szövetkezet nemcsak a falubeli boltost és korcs- 
márost, hanem az iparost is.

Oombamódra szaporodnak ezek az uj vállal
kozások s máris vannak vidékek Magyarországon, 
melyek egészen elvannak árasztva szövetkezetek 
kel. Csodálatos, hogy azok a nagy károk, melyeket 
már eddig is okoztak, nem ragadták meg az in 
tézö körök figyelmét.

A szövetkezeti boltokat egy politikai áramlat 
vezetői, mágnások, főpapok és egyébb nagy urak 
teremtették meg. Céljuk az, hogy e boltok révén 
az anyagi érdek köteléke fűzze hozzájuk, illetve 
politikájukhoz a népet. Pompás végrehajtó köze 
geik vannak a legtöbb faluban, a lakosság legte 
kintélyesebb és iegtiszteltebb alakjai s a papok, 
plébánosok, káplánok. A magyar nép, mely ha 
távol is áll a felekezeti elfogultságtól, feltétlen 
tisztelettel viseltetik papja iránt s midőn az boltot 
nyit vagy nyittat, természetes, hogy meg van az 
uj vállalkozáshoz a bizalma s támogatja azt. Tá
mogatja pedig olyképen, hogy részjegyeket vásá 
rol, amivel aztán annál inkább kötelezi magát, 
hogy vevője marad a szövetkezeti boltnak.

Eddigelé még az a szerencséje a falusi bol
tosoknak és korcsmárosoknak, hogy a tisztelendő 
urak és alkalmazottaik nem értenek az üzlethez 
s az mihamar tönkre is megy. Megesett például, 
hogy egy’ szövetkezeti bolt számára kétezer váll- 
fűzőt és ötven aranyórát rendeltek meg többek 
között. Három év alatt eladtak egy vállfüzöt és 
egy aranyórát sem.

Sok száz szövetkezeti bolt ment már tönkre 
s ezrekre megy a gazdák és zsellérek száma, akik 
hittek, biztak a falu első tekintélyének szavában 
s részlvettek a szövetkezet megalapításában — 
és most elveszett pénzüket siratják. Mindezen hol 
tok a helytelen gazdálkodás folytán mentek tönkre, 
magukkal sodortak az örvénybe másokat is.

De hiszen nem e miatt panaszkodunk mi, 
hogy a szövetkezeti boltok tönkre mennek, mert 
hisz a legtöbbje most is áll, sőt gombamódra 
szaporodnak, hanem a miatt, hogy tönkre teszik 
a szatócsot, boltost és kereskedőt.

Nyilvánvaló, hogy legjobban az antiszemitiz 
mus játszik bele a szövetkezeti propagandába. 
Tekintsünk most el annak megítélésétől, milyen 
hazafiatlan és gyűlöletes az antiszemitizmus, jelle
mezzük csak ezt az antiszemitizmust. Ez a leg
nagyobb ostobaság. Mert ugyancsak akik e sző 
vetkezeti boltokkal a falusi szatócsot és korcsma 
rost tönkre teszik, ugyancsak ezáltal nagy mérv 
ben hozzájárulnak az előttük oly gyűlöletes zsidó 
töke gyarapításához. Mert kiknél veszik az árut? 
Zsidó nagykereskedőknél és gyárosoknál, kik —

aztán egészen vidáman voltak.
Az egykor örménybollos-leány, akit az 

anyja nagy ájtatósságban nevelt, tökéletesen 
megrészegedett a papok barátságától. Hiszen 
ezek jobban tudnak inni mint a nagyenyedi 
sánta szenátor, aki azért lett sánta, mert a vár
megyeháza előtt józan fővel belebukott a mély 
árokba. Részeg fővel ilyesmi nem eshetett meg 
rajta, mert akkor olyan szál egyenesen járt, 
mint a tízparancsolat.

A felső-szilvási dáridóknak komoly követ
kezményük lett. A gyulafehérvári püspök ki- 
átkozással fenyegette meg az egész zái dát főnö
köstül, konfráterestül együtt.

Nádas György kaczagva mondta ekkor az 
apjának:

— Ugye, öreg, te nem átkoznál ki engem 
semmi körülmények között ?

A papok kacagtak a furcsa kérdésen. Nádas 
Tamás gyanakodva nézett a fiára.

— Aliért, te lurkó? Mit főzöl magadban ?
— Kiátkozol vagy nem átkozol? — Kér

dezte újra Nádas György határozottan.
Nem én, te bolond I — felelte az öreg 

Nádas elkényszeredve.
Magában pétiig valami nagy huncutságtól 

félt és sűrűn forgatta a boros kancsót.
Nádas Györgynek veszett kedve támadt, 

most valami nagy paksamétát vett ki a zsebé
ből és szörnyű komolyan kezdett olvasni 
abból :

• Ő felsége a Király nevében!«
A papok bámulva néztek egymásra és 

ösztönszerüleg felállottak. Az az írás, amelyből 
Nádas György felolvasást tartott, házasság fel— 

miután a szövetkezetek rájuk vannak szorulva — 
olyan árakat szabnak, amilyet akarnak.

Hát okos, céltudatos politika ez már az 
antiszemitizmus szempontjából ?

S mindezek felelt itt van a nagy kár, amit 
a szövetkezetek általánosságban okoznak az ország 
kereskedelmének és iparának. A szatócs, aki oem 
bir túladni áruin, az. iparos, a kinek szövetkezet 
utján a gyárak csinálnak lehetetlen konkurenciái, 
koldusbotot vehet a markába, családjával együtt 
elpusztul, elzüllik. Az iparosok, akiket a szövet
kezet tönkre tesz csaknem kivétel nélkül keresz
tények és keresztény a szatócsok nagy része is 
és tönkre teszik őket politikából, antiszemitiz
musból.

Részvényeket vásároltatnak a szegény falu
siak által, hogy olcsó, de annál gyilkosabb hatású 
pálinkát s ezenfelül mindenféle kiselejtezett rossz 
árut adhassanak nekik hitelbe.

Meddig tűrik még az illetékes tényezők e 
fogyasztási szövetkezetek romboló munkáját ?

VEGYES HÍREK.
— Kinevezés. A nagymihályi járás szol- 

gabirája az 1884. évi XVII. t.-c. 139. § ában 
körülirt jogánál fogva Dr. Kellner Mihály nagy
mihályi ügyvédet a nagymihályi általános ipar 
testülethez állandó hatósági biztosul nevezte ki.

— Vármegyei közgyűlés. Zemplénvár- 
megye törvényhatósági bizottsága f. évi február 
hó 18 án tartja évnegyedes rendes közgyűlésé*. E 
közgyűlésen tárgyalva lesz a belügyminiszter 
intézvénye a kivándorlási mozgalom ügyében is.

— Állomány. Andrázzy Dénes gróf a va 
rannói protestáns templom építési költségeire 4000 
koronát adományozott.

— Árverés. Gróf Andrdszy Dénes hitbizo- 
mányához tartozó és Nagy-Csebb község határában 
elterülő „Alsó Chrast", „Felső-Chrast" és „Pod 
vindigóc” nevű erdörészeken tövön álló összes 
tölgyfa mennyisége 1902. évi február hó 24 én 
nyilvános árverésen el fog adatni. Az erre vonat
kozó hirdetmény lapunk hirdetési rovatában közé 
van téve.

— A nagymihályi izr. nóegylet hang
versenye a legszebb erkölcsi és anyagi sikernek 
néz eléje, a válogatott műsor és az estély iránt 
úgy a vidéken, mint a városban nagy az érdek 
lödés, úgy, hogy jegyek már alig kaphatók.

— A máival bál. Miként említettük a 
málcai és vidéki intelligencia a fürdő pavillonjá 

hontó levél volt, amely szólott nádasházi Nádas 
Tamásnak és Dimitrovics Katinkának egymás 
iránti engesztelhetetlen gyfllölségéről és más 
egyebekről, amelyeknél fogva ágytól és asztal
tól örök időre el vannak választva. Az Ítélet 
indokolásában sötét, vérlázitó címekkel volt 
leföstve, hogy szokta nádasbázi Nádas Tamás 
szereteti hitestársát, Dimitrovics Katinkát sze- 
kérlőcscsel éjszakának idején kiverni az utcára 
s hogy fojtotta bele majdnem vad, állati kegvet- 
lenségfl ember egvizben jámbor, istenes hites
társát a nagy boroshordóba.

— Mi ez hé ? — kiáltott fel Nádas Tamás 
hüledezve a nagy bünlajstromra.

— Ez még semmi! — felelte az ifjabbik 
Nádas vérfagyasztó nyugalommal, — itt a pápai 
diszpenzáeió is!

Nádas Tamás dermedten bámult a fiára.
— Ez tisztára megbolondult!
— Ne hidd, öreg! — felelt a gondolatra 

önérzettel Nádas György. — Gsak elkívántam 
a feleségedet. Megcsalni nem akartalak, hát 
elválasztottalak tőle. Most már én veszem el 
feleségül.

Az öreg Nádas felugrott. Egy kissé meg
ingott, mintha szédülés fogta volna el, de aztán 
poharat ragadott a kezébe és lelkesedve mondta :

— Ezt jól csináltad, fitt ! Jobban nálam- 
nál is.

— Hát nem átkozol ki ?
— Nemén! Együtt maradunk! Most már 

én fogok udvarolni a te feleségednek!
Paktos József.
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bán táncmulatságot rendes. Most arról értesülünk, 
hogy a táncestély február hó 11-én lesz megtartva, 
melyre általában nagy az érdeklődés.

— -Kősgwtflí*' A nagymihályi takarékpénz
tár ipar és kereskedelmi bank ez évi rendes köz 
gyűlését az intézet helyiségében március hó 6 án 
d. e. 10 órakor fogja megtartani.

— Az ipartestület által e hó 1-én a Bar 
nai szállóban rendezett táncestély úgy anyagilag, 
mint erkölcsileg fényesen sikerült. Soha sem lát
tunk annyi táncost, táncosnőt és közönséget együtt 
az iparosok bálján. Alig lehetett mozdulni a he
lyiségekben s valóban minden talpalatnyi hely, 
talp alatt volt. Mindenki otthonosan és jól érezte 
magát, a mi leginkább abból tüuik ki, hogy az 
egybegyűltek legnagyobb része a reggeli órákig 
maradt együtt. — A bevétel volt 469 korona, 
kiadás pedig 329 kor. 75 fill. Tiszta jövedelem 
139 korona 25 fillér.

— Arckép leleplezés. A nagymihályi ke 
reskedelmi és hitelbank r. t. c hó 16 án tartandó 
közgyűlésén fogja néhai Weiubergei Náthán az in 
tézet volt első igazgatási elnökének olajfestményt! 
arcképét leleplezni. Az elhunyt elnök az intézet 
alapítása körül is elévülhette!) érdemeket szerzett 
magának s emlékét megörökítendő az igazgatóság 
ülésterme részére lefestette arcképét.

— A szombati estély miisora. 1. .Pá
riái ifjúság** Adains Genée Rikárdtól. Előadja a 
sárospataki főiskolai énekkar. 2. ,Zivatar.“ Vig 
játék egy felvonásban, irta Fournier. Előadják: 
Mihálcsik Teréz urhölgy és lsépy Zoltán ur. 3. 
.Románc- Sauer Emiltől, „Liebeswalzer“ Mos 
covszkytól. Zongorán előadja: Deme Gyula ur. 4. 
.Népdal egyveleg- Méder M -tői Előadja : a sá
rospataki énekkar. 5. Melodráma. Walkovszky 
Béláná úrnő zongorakisérete mellett szavalja Szé 
kely Piroska urhölgy. 6. „Kuruc nóták- Méder 
M. töl. Előadja: a sárospataki énekkar. — A 
hangverseny pontban 8 órakor kezdődik és a n. 
é. közönséget ez utón is felkéri a nőegylet elnök
sége, hogy idejekorán jelenjék meg, nehogy az 
előadás zavarva legyen.

— A Gálszécs járási kórház egyesület 
által alaptőkéjének gyarapítása céljából Gr. And 
rdisy Géza egyesületi elnök ur ö nméltóságának 
védnöksége alatt 1902. évi február hó 15-én Gál- 
szécsen hangversenyt rendez. Jegyárak : ülőhely 
az első 4 sorban 4 korona ; ülőhely a többi sorok 
bán 3 korona; állóhely 2 korona. Jegyek f. hó 
13 ig elöjegyezhetők a gálszécsi takarók és hitel
pénztárban ezentúl válthatók id. Koch Gábor ur 
kereskedésében Gálssécsen. Hangverseny után eset
leg tánc. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete fél 8 órakor.

— Esküvők. Kozma Mihály helybeli lakos 
vasárnap f. hó 9 én vezeti oltárhoz Gyúródik 
Emmuska kisasszonyt.

Lefkovics Kálmán butkai oki. s. jegyző folyó 
hó 18 án esküszik örök hűséget Zemplén Szinnán 
Hertkovics Rózsika kisasszonynak.

Weitz Hermán hanusfalvai lakos f. hó 18 án 
házasságra lép Landesman Klárika kisassznnynyal, 
Landesman Mayer helybeli lakos leányával.

— Pályázat. A Zemplénvármegyei gazda 
sági egyesületnél titkári állásra pályázat hirdette- 
tik. Pályázhatnak, a kik magasabb gazdasági 
képzettséggel bírnak és gyakorlatilag is működtek 
már. Az állás évi 2000 korona fizetés, 400 kor. 
lakbér és kiküldetések alkalmával 8 kor. napidij 
javadalmazással jár. Pályázatok 1902. február hó 
20-áig az egyesület elnökségéhez S. A. Ujhelybe 
adhatók be.

— Kta eresé*. Az igazság ügy miniszter Ro- 
senmüller József újhelyi kir. törvényszéki Írnokot 
a sátoralja újhelyi kir. törvényszékhez segédtelek 
könyvvezetővé kinevezte.

— aratókért. A földinivelésügyi mi
niszter leiratot intézett az összes törvényhatóságok
hoz, melyben figyelmükbe ajánlja, hogy az aratók 
elszegődését gátolják meg. Hassanak oda a munká
sok, mint pedig a földesuraknál, hogy a környék
ben maradjanak, mert azáltal kevesebb munkabér 
esetén is többet kereshetnek.

— Szőlészeti és borászati kiállítás 
Pozsonyban. A f. évi szeptember hóban országos 

mezőgazdasági kiállítás lesi Pozsonyban, melynek 
keretében mintaszölötelep létesittetik, szőlészeti és 
borászati termékek, eszközök, anyagok, gépek stb. 
kiállítása lesz rendezve. A mintaszőlőtelepnek 
magánbirtokosok számára fentartott részében né
hány parcella (á 20 négyzetméter) tiz korona dij 
fizetése ellenében még kiadó. Refiektánsok valamint 
azok, a kik a kiállítás szőlészeti és borászati cso
portjában (borral, szőlővel vagy egyéb kiállítási 
tárgyakkal) résztvenni kívánnak, forduljanak be
jelentési ívért vagy esetleges felvilágosításért dr. 
Drucker Jenő csoportbiztoshoz (Budapest, IX., 
Üllői ut 25. Köztelek.)

— Hirdetmény. A nagymihályi járási 
szolgabirói hivatal VIII. 35/902 számú felhívása 
alapján közhírré tétetik, hogy az 1902. évi ipar 
hatósági megbízottak választása f. évi február hó 
23 án délután 3 órakor a városháza tanácstermében 
fog megtartatni, melyre a választásra jogosult ipa 
rosok és kereskedők ezúttal is meghivatnak. — 
Nagy Mihály, 1901. február 4 én Malatiuszky László 
elnök. Reuter Rezső titkár.

— A m. kir. földmivelésügyi minisz
térium 1901. évi dec. 31 én 18886. eln. szám 
alatt kelt rendeletével az 1900. évi XXVL t. c. 
27. § ában felsorolt gazdatiszti címek használata 
jogosultságának megállapítására vonatkozó kér
vények beadására a határidőt 1902. évi május hó 
1 éig meghosszabbította.

— A homonnai jótékony nóegylet e 
hó 11 én, húshagyó kedden, a Stefánia szálló összes 
termeiben jótékonycélu és tánccal egybekötött 
tombola-estélyt rendez. A rendezőség élén Ha- 
raszthy .Miklósné, Durcsinezky Gyuláné, Kelemen 
Kálmánné és dr. Thoronszky Elekné állanak.

Magyarországi magvak Kelet-Ázsiá
ban. Azon összekötettéseket. melyeket ifj. Mühle 
Vilmos Temesvárról, több évi ^ilágutja alatt Észak 
és Közép Amerikában, Kelet Ázsiában, a kStraits- 
Settlementekben, Siamban, Indiában, stb. létesített, 
egyéb örvendetes eredmények mellett magyar 
országi magvaknak az ezen országokba való époly 
érdekes, mint említésre méltó exportálására vezet
tek. Japán, China és Koreában például ezentúl 
majdnem kizárólag a magyarhoni Mühle Vilmos, 
cs. és kir. udvari szállító temesvári cég rnagvai 
vettetnek és osztatlan kedveltségnek örvendenek 
úgy a gyarmatosok, mint a bennszülötteknél. Az 
összes magvak Temesvárott kis csomagokban lesz 
nek megmérve, minden csomagon rajta van a 
magyar cég angol és német nyelven és a mag 
eredeti hazája: Magyarország. Tekintettel azon 
relatív igen csekély kivitelre, melyet a Magyar 
ország azon országokkal folytat, talán általános 
elismerése méltó, hogy megkísértjük ezentúl a 
magkereskedelem részére is uj fogyasztóterületet 
nyitni és az wexotikus“ világot a mi magvaink 
részére lépésről lépésre meghódítani. Gondoljuk 
csak el azon sok ezer magcsomagot, melyek sok 
ezer kézbe kerülvén, ép oly sok ezerszer hirdetik 
azt, hogy Magyarországból erednek és nem térhe
tünk ki annak beismerése előtt, hogy e magcso- 
magok is hivatva vannak a magyar kereskedelem 
nek és a magyar termel vényeknek a tengeren túli 
országokban jó hírnevet szerezni.

IRODALOM..
* A történelem olyan, mint egy óriás ará 

nyokban festeti kép. Az idő végtelen vásznán egy 
másután és egymás melletti tűnnek tel a tömegek 
és az előtér nagy alakjai. Egy óriási compositió, 
a hol minden nagy alak egy egv eszmét képvisel, 
s szilire, alakra, conturokra, végtelen eltérés van 
a szomszédos alakok között is. Ott állanak a halai 
inas királyok, kardjuk az Isten sújtó ostora, sze- 
szeszéjilk a nép törvénye, kedvtelésük a világ 
sorsa. S ott állnak a szép nagy asszonyok selyem 
ben, gyöngyben brokátban s a ruha, a mely tér 
mettiket födi, hű kifejezője a korok változásainak. 
Előttünk vau a Medici Mária festménye a Prado- 
gyűjteményben, a melyet Porbusz Ferenc festett. 
Óriási, széles, malomkerék szoknya födi a testét, 
elvész benne az emberi alak; hegyes derék gyöngy- 
gyei hímezve, óriási nagy Stuart-gallér a nyak 
körül és az egész szép női alakból nem látszik 
semmi más, csa< a fő, a szemek mély tekintete, 
a finom metszésit orr és száj, a gömbölyű arcok 
és valami a hajból, a mely öltöd az ékszer, cl födi 
a fület is beieakasztva két óriási gyöngyszem, és 
szabadon van a két kéz, szétterítve tj.,- nehéz 
rokolyán. A csuklyót elfödi a karperce, az ujjak 

költ a csipkezsebkendö. Ez az a kor, a mikor az 
emberek tettüket, lelkűket rejtik egymás elől, a 
kendőzéa korszaka ez tettben, lélekben. Meglátazik 
előre vetett mesterséges fénye XIV. Lajos korá
nak, a pose kezdődő korszakának.

Ezt a képet és tok más hasonlót latjuk a 
Nagy Képet Világtörténet most megjelent 150. 
füzetében.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. 
Marcalli Ileurik, egyetemi tanár, ki egyúttal a VIU. 
kötet Írója is. Egy egy gazdagon iluaztrált kötet 
ára diszes félbőrkötézben 16 korona; Füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy fiizet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, Vili. 
Ullői-ut 18. ez.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

KÖZGAZDASÁG.

Gazdakörök szervezése
a községekben.

A Magyar Gazdaszövetség legutóbb tartott 
közgyűlésén elhatározta, hogy a gazdatársadalom 
szervezése s a kisgazdáknak a társadalmi működés 
körében való bevonása céljából országos mozgalmat 
indít, mert nyilvánvaló, hogy erőteljes és egységes 
gazda-közvéleményt teremteni s a gazdák kíván 
ságának nyomalékot szerezni csak úgy lehet ha a 
kisgazdák is tömörülnek s mint hatalmas és tekin
télyes szervezet követelik jogos kívánságaik ügye 
lembevéielét. Eddig a kisgazdák mint oldott kéve 
lézengtek s egymásnak panaszolták súlyos bajaikat, 
de szervezkedni nem tudtak, dacára annak, hogy 
ők képezik az ország gerincét, lelkét, kenyér 
adóját.

Ezen szervezkedést akarja most a Magyar 
Gazdaszövetség megindítani és előmozdítani meg 
indítani és előmozdítani, megbízván Meskó Pált a 
Magyar Gazdaszövetség titkárát, hogy támogassa 
a földmivelönépnek azon derék barátait, kik együtt- 
érezve a földmivelő néppel, annak sok mindenféle 
baján segíteni akarnak. A szervezkedés legcélsze 
rübben Gazdakörök létesítése által történik. Gazda 
kört minden községben lehet alakítani, hol a lel
kész, a tanító, vagy a jegyző, valamelyik intelligens 
gazda vagy értelmesebb földmivelő ezen jó ügyet 
a földmiveléssel foglalkozók jóvolta érdekében föl
karolni hajlandó. Ezen derék népbarátok fordulja 
nak Meskó Pálhoz a Magyar Gazdaszövetség tit
kárához, (lakik a f. évi március hó végéig Nyitrán, 
azontúl Budapesten) kitől a gazdakör-alakítás 
tekintetében utbaigazitást nyerhetnek. A gazda 
körök feladata : a község és a tagok összes gazda
sági érdekeinek előmozdítása, mezőgazdasági isme
retek terjesztése, tenyészállatok beszerzése, hatósági 
intézkedések, rendeletek, községi és iskolaügyek 
megbeszélése, a jótékonyság és felebaráti szeretet 
fejlesztése, gazdasági szükségletok közös beszerzése, 
termények közös értékesítése, a hazai ipar, külö
nösen a helyi kisiparosok támogatása, előnyös 
kölcsönügyletek közvetítése, közbenjárás terhes 
adóságok konvertálásánál, a szövetkezés előnyeinek 
ismertetése, olvasókör és könyvtár létesítése, szó
val a község lakói összes anyagi, erkölcsi és szel 
lemi igényeinek kielégítése.

Minden gazdakör tagjává lesz a Magyar 
Gazdaszövetségnek, összeköttetést tart fenn a vár
megye gazdasági egyesületével s kívánságait ezek 
utján a legfelsőbb hatóságok előtt is nyomatékkai 
tolmácsolhatja. A Magyar Gazdaszövetség támogatja 
a gazdaköröket könyvtáraik berendezésénél, köz
benjár a tekintetben, hogy a lapokat kedvezményes 
árban kapják, gondoskodik szakemberekről, kik a 
gazdakörben gazdasági és társadalmi kérdésekről 
előadásokat tartanak, gondoskodik vidékenkint 
megbízható szaktanácsadókról, kik a gazdakörök 
tagjainak a hét bizonyos meghatározott napjain, 
adó, katonai, telekkönyvi, peres, hitelmüvelcti s 
más ügyekben útbaigazítással szolgálnak.

Alapszabály-tervezet mindenkinek készséggel 
küld Meskó Pál a Magyar Gazdaszövetség titkára, 
(lakik : március hó végéig Nyitrán, azontúl Buda 
pesten).

Nyilvános számadás
a nagymihályi általános iparteatttlet által 1902. évi 

február hó 1 -én rendezett táncestélyéről.
Bevétel . . . . . . 469 K — f 
Kiadás.......................... 329 K 75 f

Tiszta jövedelem 139 K 25 f
feliilfizetttk : Barnái Andor 20 kor. — Gróf 

Sztáray Sándor 10 kor. — Polányi Géza, Dr. Gittek 
6—6 kor. Dr. Fuche Ignác, Pellea József Strömpl 
Gábor 4—4 kor. Petrovics József, Dr. Eperjeey 
Lajos, Oppitz Sándor. Horváth Sándor, Dr. Widder 
Márk, Landeamau Vilmos 3—3 kor. — Podányi 
Pál, Tomkó György, Lax Dáriua, Dr. Kellner Mi
hály, Tokár Dezső, Rakovazky Aladár, Kuzsma 



János, Vxszily János, Markovit* János, Fnedman 
Mihály, Kolonsy Tamás, Papp István, Kalinovssky 
Adolf, Ssochof Lajos 2—2 kor. — Mascsenyik 

Ede, Gudász Vendel, Malatinszky László, N. N., 
Miskovics József, Lichtman Hermán, Moskovits 
Mór, Horvát János, Andreánszky Ödön, Gudász 
Gudász Jakab, Novakovszky Lajos, Hobely János, 
Csincsár János, Lándai József, Hándler Miksa, 
Szladek József, Schreiber Jónás, Reuter Rezső, 
Buzay Gasztáv, Buzinkay György, Fröhlich Gyula, 
Besskó Ferenc, Leuchtman Lajos 1 — 1 koronát.

Fogadják a nemesszivil adakozók az ipar
testület bálás köszönetét.

Kedves kötelességet teljesitünk továbbá, mi
dőn Nagy Mihály intelligenciájának köszönetünket 
nyilvánítjuk azért, hogy becses megjelenésükkel 
szerény táncestélyünk erkölcsi sikeréhez hozzá
járulni szivesek voltak.

Köszönetünket fejezzük ki továbbá Lándai 
József urnák is, ki a táncok rendezése körül buzgó 
tevékenységet fejtett ki.

Nagy Mihály, 1902. február 3-án. 
jVlalatinszlqj £ászló, 

elnök.
Jtolozsvárg Ödön, Dfi. JUexa JKiháljj, 

alelnök. pénztáritok.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József. 
Kiadóhivatal! művezető : Lándai József.

N y i 11 -1 é r.
Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a ntrk.

A .Felső Zemplén* legutóbbi számában sze
mélyem ellen oly irányú közlemény jelent meg, 
hogy azon mélyen botráokozik meg mindenki, ki 
az ügyet ismeri.

Aljas, minden jogalapot nélkülöző rágalom 
az egész 1 Társaságunkban egy megjegyzést hasz
náltam egy kis leányra s hogy e szerény meg
jegyzésem a társaságunk mellett ólálkodó Lebovits 
bádogos urnák nem tetszett, meginterpellálásából 
vettük észre és kotnyeleskedéseért rendre utasí

tottuk.
Hogy Lebovits urék engem kézzel foghatólag 

kinéztek, ez a valóságnak mindenben megfelel. Ko
moly, érett fantáziára vall 1 S hogy ö kellőleg ki 
lévén világítva, engem látott igy, ezen borivó 
ember nem csodálkozhatik.

Szinnán, 1902. február 3-án.
Bolgáry.

A .Felső Zemplén* legutóbbi számában köz
zétett nyilatkozatomhoz még csak annyit tartok 
kötelességemnek megjegyezni, hogy távol állott 
tőlem abban városunk intelligentiájának antisemitai 
tendenciákat insinuálni, kifakadásom egyedül Heric 
Márton t. b. szolgabiró és Bolgári uraknak szólott, 
mint a kik nem restelték magukat müveit ember 
létükre olyan viseletét tanúsítani és beszéd modort 
használni, melyért még faragatlan és műveletlen 
egyéneknél is megbotránkozunk. Mert coram pub 
lico aljas kérdést intézni egy leány szeplötlensé- 
gét illetőleg, nem úri emberhez méltó viselet.

Z. Szinna, 1902. február 4.
Lebovict Manó.

^jMellékjövedelemL^
Intelligens urak foglalkozásukra való 

tekintet nélkül, minden állással össze
törő mellékjövedelemre tehetnek szert.

Nem kell hozzá sem szakismeret, 
sem nagy fáradság.

Barátaik, ismerőseik körében kell 
csak tevékenységet kifejteniük e min
den kétségen felül tiszteletreméltó mel
lékjövedelmi forrásnak minél nagyobb 
mértékben való kiaknázás végett.

Teljes felvilágosítás azonnal adatik.
Akik erre vállalkozni hajlandók küldjék pon
tot címmel ellátott ajánlataikat, (melyek rög 
tön továbbutalnak Mellekjövedelemjci- alatt az 

..ALTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési osztályához 
Budapsat, VII., Ersaábst-kOrnt 54.

Eladó ház.
Az Alsó-utcában a gór. kath. parochiá- 

val szemben levő 49. számú igen jól ki
épült és jó karban levő

Sznistsák-féle ház
melynek telke hátul a Temető-utca felé két 
fundusra terjed, két rendes házhelvlyel, mely 
a Temető-utca felől szintén kiépíthető, 3 ,-ed 
holdas kerttel és igen nagy tágas udvarra) 
és egy rendesen kiépített kerekes kuttal van 
ellátva, eladó. — A feltételek megtudhatók 
Fröhlich Gvula ügyvéd urnái N.-Mihályon.

Mindennemű

ácsmunkákat
a legjutányosabb árak mellett elvállal s a 

n. é. közönség szives pártfogását kéri

Seszták Antal
ácsmester Jíagg-Jttihálgon.

SPRINGER SÁMUELNÉ
az ungvári m. kir. -Bábaképző Intézetben 

kitűnő sikerrel végzett 

okleveles szülésznő 
lakik:

Nagy-Mihály, Alsó-utcza
Friedman M.-féle híz, a gör. k. temlommal szemben.

Eladó ház.
A gör. kath. templommal szemben levő 

Szabó Mihály nyug, kapitány háza 

szabad kézből azonnal eladó. — Bővebbet 
Dobozy Lajosnál Nagy-Miháb/on.



Minden tévedést elkerülendő
ezenm I t I kérőnk a t. nagyközönség, hogy az .Elsa-Fluid- vásárliaánál világosan

„tFeller“-féle Elsa-Fluidot
-------  kórján. ——------ —-----—

Feller-féle »Elsa-Fluid«
Feller-féle »Elsa-Fluid«
Feller-féle »Elsa-Fluid«

nélkű I özhetlen nép- es házi gyógyszer, mely biztos és gyors segítséget nyújt.

ezerszer kipróbált kitűnő növeny-eszenczia-fluid, mely csodás hatással segít és gyógyít a legtöbb 
betegségnél.

mint azt 12.546 elismerő lével igazolja, kipróbált szer fejfájás fül zugás. idegfájdalom, reszketés, 
gy enges<*y.^ bágyadt>;»u in; uy ^ vit fogfájást, rossz szájszagot és erősiti a foghust ; biztosan■ í | * .' i i ■ ■ - i i i .■ iifj; mini , iii£.ivonu

’-v11 hűles vagy légvonat tál támadt izomfájdalmat, oldalszurast, szaggatást, köszvenyt, re- 7* PC Icihf'oí'IC'F ■ c-mmtií-önnL 1*--t •' . II 1 faurnát, csuzt, megmerexedest, kéz-es lábfájást: szemviznek kitum>; fbíülmulhaiatlan hurutnál, köhögésnél, 
lekedtségnél láznál, izzadtságnál, n-gi vagy uj gyomorbajoknal, etvagytalansagnal. ájuldozásokuál, kólikánál, 
gyomornyomasnal, has- és gyomorg eresüknél es bök más bajuknál. A hálás pacicusek saját tapasztalatból 
Írják, hogy a

Feller-féle «Elsa-Fluid» XS'tis gyorsan es biztosan segít, melyek a használati utasításban 
^említve. -- N.-li. / es< lekben OTVOSÍ tanaCS veeudÖ igénybe a 

1 11 “* mikénti használata miatt, mert számos orvos.==^==== a .FELI.EB féle EI.SA FL11I) 
ki e szeri b< legeinél megpróbálta, azt a legmelegebben ajánlja

mely a minden Civilhez mell, keit haszr.álali utasításon a .FELLER-* 
melynek minden üvegje a tiint látható .Elsa- védjegygyeiFeller-féle «Elsa-Fluid»

Feller-féle «Elsa-Fluid»

csak az. i 
nevét viseli 
van ellátva.
semmifele más fluiddal ne tév.->ztendó el és tanácsos hatarozottan ..FELLER" 
t'r Elsa-Fluidot- kérni. Óvakodjunk utánzatoktól. Mindenki, ki a .Feller-féle 
Elsa Fluid" készítőjének egy utánzatot küld, jutalmat kap.

Használati utasítások és prokpektusok ingyen és bérmentve küldetnek

ÁRAK:
tuczat Feller féle 

. Elsa Fluidu ára 
póstén bárhova bér
mentve 5 korona.
2 tucat 8 kor. 60 f.
3 „ 12 . 40 -
4 .16 . - .
12 üvegnél keve
sebb nem küldhető 

postán.

1

Bérrnentve és ingyen csomagolással küldi utánvétté? vagy a pénz előzetes beküldése után az egyedüli készítő;rr
»Elsa-Fluid“-gyár FELLER V. JENŐ, Stubica Tempiom-utcza.

(Ucrvátoiszág.)

Főraktárak Budapesten: Török Jözaef gyógy.zertárálmn, VI. Király.inra 12. Dr. Egger-féle ..Nádor ' KJ -KJ»zurt.-irl..m. Vád-kíirut 17. Zoltán Béla 

gyógyszertáriban, V., Nagykorona>utca 23.

BÚTOROKAT
vásárolni szándékozó n. é. közönséget van szerencsém tisztelettel meghívni 
a »Városhaza« szomszédságában levő Csopp-iéle házban berendezett

B U T 0 R R A K T A KAIM 
szives megtekintésére, a hol is hazai és saját gyártmányú barokk, ó-német 
és egyéb másnemű stilszerü bútorok a lenkényesebb Ízlésnek is teljesen meg- 
felelőleg csinos és izlésteljes kivitelben — részletfizetésre is — kaphatók.

Raktáramban csakis jó és szolid minőségű és bárminő kívánalomnak 
megfelelő izlésteljes áruk vannak, miért is kérem a n. é. közönség bizalmát 
és szives támogatását. — Bútor renoválások gyorsan eszközöltetnek. 

EICHENBAUM LIPOT NAGY-MIHÁLY.
--------------- Hazai és saját gyártmányú bútor raktár ---------------

ALAKÍTTATOTT 1892.

fiit.

I

''4
&

I

Si

I j — y j | Kepek. tükrök, függönyök, agygarniturák. vá-
H l J Fz I I—szón, kanavász. asztalnemüek. grádli, siffon.
4 w i * téli nagykendök. ágybetétek, stb. stb. raktára.

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, miszerint Nagy-
Mihályban, föutcza. Friedman Márkusz-féle ház udvarában, egy

részletfizetésre -w
alapított üzletet nyitottam, a hol t. vevőim kényelmére képeket, tükröket, füg 
gönyöket, ágygarniturákat. vásznakat, asztalnemüeket stb stb. csekély 

egy korona heti részletfizetési kötelezettség mellett szállítok. 
Ugyancsak ily feltételek mellett ruganyos sárgaréz ágybetéteket, úgyszintén 
mindenféle VASBUT0R0KAT is szállitok.

Minthogy minden tekintetben elsőrendű czégeknél fedeztem szükségletei
met, azon reménynek adok kifejezést, hogy a u. é. közönségnek a nálam esz- 
közlendő bevásárlásai által támogatását és bizalmát ki fogom érdemelni.

Szives pártfogásért esdve, kiváló tisztelettel

I

H A U P T H.

Sladó ház és telek.
A Kapitány-utczában levő l’oillesznv-féle 

jelenleg Báró Holtz Gvöigyiié tulajdonát képe
ző lakház, a melyhez külön magtár, istállók és 
cseléd lakások is tartoznak, terjedelmes kerttel 
együtt eladó.

Eladó még egy nagyobb és szilárd épí
tésű magtár is, melyhez szintén kert tartozik.

Végül eladó egy nagyobb és kertnek hasz
nált terület, a mely építkezésre különösen al
kalmas.

Az összes ingatlanok egymás tőszomszéd
ságában fekszenek és csak az utcza által vá
lasztatnak el egymástól.

Bővebb értesítés l)r. Kállai József ügy
védnél nyerhető.

3xkCixxd.emitt

gázizzófény!
Legolcsóbb es legfeherebb világítás I 11

■crj

■CTj

■CTj

1

I

I

------------ Nagy-Mihályon - 1 1 ■ 
ajánlja a legújabb találmányu 

gazizzófenyü lámpáit 
szobák, termek, szállodák, templomok, 
irodák, üzletek és kirakatok, utczak, 

kertek, stb. világítására, 
gyönyörű fehér, meglepően világos, 

csendes és olcsó fény.

Minden lámpa a világításhoz szükséges 
gázt magától fejleszt.

Gázszükséglet óránként 2—j fillér.



Mennyasszony ok figyelmébe!

i
f

Srügler JRntiin 
röfStkereikedü

Nagy-Mihály, Takarékpénztári épület, 

ajánlja a legfinomabb minöaégfl és a 
legizlésesebben összeállított

metingasszongi 

kelengyéit.

I 
I 
O' o* 
I

Dús raktár mindennemű röfösáruban.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

A valódi pemetefü-czukorka kék 
papir dobozokban kapható ■ minden 
doboson a készítő RÉTHY BÉLA 
aláírása látható. Eltérő készítmé
nyek mint hamisítványok vissza- 
utasitandók.

Gróf Andrássy Dénes urad, erdöhivatala.

Solgyfaeladási hirdetmény.
Qtóf Jtndrássg ÍDénes hitbizományi uradalma zárt írásbeli ajánlatok

kal egybekötött nyilvános szóbeli árverés utján eladja a zemplénvármegyei 
Jíagy-Gsabb község határában elterülő „JUsó és JJ-elsö Ghrast és Jodvin- 
digócz“ nevű urad, erdörészekben, összesen 66.07 kát. holdon tövön álló 
összes tölgyfamennyiséget.

A fent említett erdőrészek közül az Alsó és Felső Chraszt (62.97 
kát. hold) közvetlenül a Bánócz-Dubravai megyei ut mellett, a bánóczi 
vasúti állomástól 2 kilométernyire, — a Pod Vindigócz nevű erdőrész pedig 
(3.10 kát. hold) az említett vasúti állomástól 6 kilométernyire, sik területen 
fekszik.

Az eladás tárgyát képező tölgyfaállomány 6227 drb törzsből áll, me
lyek fatömege mintegy 10295 m3 haszonfára és 7408 ürm. tűzifára becsül
tetett. A haszonfára alkalmas törzsek fatömegének 34%-a 20—50 cm., 
66°/,-a pedig 51—115 cm. mellmagassági átmérőjű.

kikiáltási ár: Egyszáznegyvenezer korona, melyen alul a fa el
adatni nem fog. ^Bánatpénz : Hétezer korona.

A nyilvános szóbeli árverés Nagy-Mihályban (Zemplénmegye) 
1902. évi február hó 24-én d. e. 10 órakor Dr. Eperjeay Lajos 
urad, ügyvéd ur irodájában fog megtartatni. A zárt írásbeli ajánlatok 
a kellő bánatpénzzel ellátva, 1902. évi február 20-áig alulirt uradalmi erdő
hivatalnál K.-H.-Váralján. azontúl pedig — legkésőbb a szóbeli árverés meg
kezdéséig — Dr. Eperjesy Lajos urad, ügyész urnái Nagy-Mihályban kettős 
borítékban lepecsételve nyújthatók be. Később érkező, vagy utóajánlatok, 
nemkülönben oly ajánlatok is, melyek az eladási feltételeknek teljesen meg 
nem felelnek, nem fogadtatnak el.

A részletes árverési és szerződési feltételek alulirt urad, erdőhivatalnál 
K.-H.-Váralján (vasúti állomás Rozsnyó, Gömör m.) Sulek Géza ügyvéd ur 
irodájában Budapesten (Baross-utcza 10. sz.) I>r. Eperjesy Lajos ügyvéd ur 
irodájában Nagv-Mihályban és Boldizsár András urad, erdőőrnél N.-Csebben 
megtekinthetők ; utóbbi a jelentkezőket az eladandó erdőrészekben kalauzolni 
fogja.

K.-H.-Váralján, 1902. január 28.

Nemzeti irodalmunk legértékesebb alkotásiul, a magyar irodalom fömiioeit

rum alatt egyöntetű szép ki.ida>ban,
55 kótellwn. di>zc> va>7<>nkötésben 
adja köirt* a Franklin-Tár>utoL

Tartalma::" :
* Arany Janó*
* Arany t.ásító 

RalatM Halmi
*Hajza József 
Bensenyi Oanirl 
Caiky Gergely 
Csokonay V M 

•Owr;or tirrg. 
Deák I érmet 
Eötvös József br. 
Fazekas Mihály ' 

*(,aray János 
G)öngyö*sy I. 
G* atlanti József ’ 
Kármán József ’ 
Katona József 
Kazinczy Fér.

* Kemény /.siym.
Népies lyra

kuniéi költ eszel

Kisfaludy Károly 
hi4ahi.lv >.mdor 
Kölese) Femet 
Kossuth Lajos 
Mad.ii h Imre 
Miké* ki lemen 
Hárman Péter 
Petőfi vándor 
Reviczky Gyula 
Szerben)i Isit gr. 
"<ziylnjfli Kde 
Teleki László gr. 

' tompa Mihály 
'Vajda János 
'Vörösmarty M.
Zrínyi Miklós 

műveik

Népbaladák

* A csillaggal j-lietl remekírók ki
adási jogát a Franklin-TarMilat magának 
•lertWesileg l>ulo«it<>tu Agy hogy art 
más kiadó ki nem adhatta, ezen írók 
mívei más «erseny gyűjteményben mrg 
oem jelenhetni

A Franklin féle Magyar Re
mekírók 55 testes kötete hlolt li 
a legbersesebbet, mit a magvar szel
lem teremtett és Aarrzfro twn orra, 
hogy minden családi könyvtár 
gerinc:e írgy< n.

A Franklin We Magyar Re
mekírók liáNitaa méltó a nem
zeti mű jchi tőségét, z. kötése pálya

nyertes, művészi, erős angol vászon 
kőlés, a papírja famentes, soha meg 
nem sárguló; betűi külön r c/élra 

■ készülnek.
A Franklin féle Magyar Re

mekírók ot kötetes sorozatokban 
jelennek meg 1902 februártól kezdve 
és azontúl m mién félévben egy-egv 

; öt kötetből álló sorozat.
A Franklin fele Magyar Re

mekírók előfizetőinek külön ked
vezmény keprn a most megjelenő uj 
mauvar Shakspere- kiadást. 
G vaskos kötetben, disxköteslien 
20 k orona kivételes árban
szálliltalik, holott e kiadás bolti ára 
30 korona lesz, és az eddig forga
lomba n volt Shakspere kiadás 100 
koronába került. legkiválóbb köl
tőink remek fordilasaiban közli Shaks
pere remekeit e kiadás, névszerint 
Arany János, Petőfi, Vörösmarty, 
Szász Károly, Lévay József, Arany 

1 lé«zló, Rákosi Jenő, Győry Vilmos 
átültetésében. Ez az egyetlen teljes 
magyar Shakspere. és értékes kiegé
szítője a Magy ar Remekírók 
gyűjteményének. Megrendelhető a 
Magyar Remekírók kai egy
idejűleg.

\ Franklin féle Magyar Re- 
iliekirók 55 kötetnyi teljes gyűj
temény ára i-.Ni korona, mely ösz- 
szeg havi részletekben törleszthetö; 
a hat köteles teljes Shakspere ked
vezni. nv ára í" kor. n Remek
írók előfizetőinek, ha a kél mű 
együttesen rendellrtik meg.

Slfjt 'I .I rrná-Z'k 
• H <12 illeti. <rv . letel 
és munkainak iel- 
Itmséset felületű /.»•- 
meténsel ellátjuk :

Alexander Bernát 
Angyal Dávid 
Itadics Fcrencz 
Bánóczi József 
Beöthy Zsolt 
Brrzrviczy Albert 
Haver József 
Endrődy Sándor 
Eródi Béla 
Erdélyi Pál 
Ferenczy Zoltán 
Fraknói Vilmos 
Gyulai Pál 
Heinrieh Gusztáv 
Koróda Pál 
Kossuth Ferenci 
Kozma Andor 
Lévay József 
Négycssy László 
Rákosi Jenő 
Riedl Frigyes 
Széehy Károly 
Szeli Kálmán 
Váczi János 
Vadnai Károly 
Voinovich Géza 
Zoltvány Irén

E fényes névsor bit- 
tositékot nyuit arra 
nesve.ho-ryaM.i iyar 
Remekíróit HUybiv 
halu xtuvej. t adja a 
f'Iveit munkáknak, 
s h»‘W minden 
rajz ónálló be.sü 

munka less.

A Franklin Tarsiil.il állal kiadott •Magyar Remekírók* nagy értékét rend
kívül emeli, hogy annak kiegészítője a

Teljen Magyar Shakspere,
a Klsfaludy-Társaság állal kiadott s költőink : Arany, /’előfi, Vörösmarty, Szász 
Károly, heray, Arany l.ászló, Fejes, Gregusx, Győry Vilmos, Lőrinczy-Lehr, Rákon 
Jenő. Szigligeti állal fordítod kiadása. Ez a fordítás ma mar magyar remekiró-számba 
megy, mert azt halljuk a sziupadról.ezl idézzük leplen-nyomon: átment a nemzet vérébe.

A teljes magyar Shakspere-i kedvezményes áron kapják a «Magyar 
Remekírók* megrendelőig Vagyis a Ital kötetes díszesen bekötőit munkát 30 korona 
bolti ár helyett 20 koronáért, ha mind a kél munkál megrendelik.

Megrendeléseket elfogad minden hazai könyvkereskedés 
vagy a l'ranklin-Társiilat Budapesten.

______________ MEGRENDELŐ JEGY.

Alólirott.......................................  ..könyvkereskedésében
(hol): ........ ................................ ....... ezennel rendel

péld Mayyar Remekírók öö kötet '.KA> kor.
----- ----  • Shakspere összes színmüvei ti kötet 30 kor. helyett

90 kor. kedvezményes áron
...... ...... • Shakspere összes színmüveit 0 kötetben külön

(a Mayyar Remekírók nélkül) 30 korona bolti áron 
és kéri a szállítási föltételek közlését.

,íe,'j: Név:

Nyom. Lándeunaa B. könyvnyomdájában.
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